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Skolebestyrelsesmøde torsdag d. 5. maj 2022 kl. 17.30-20:00 

Sted: mødelokalet på Kildeskolen 

Medl.: Peter Flensted (formand), Jess Friis (Næstformand), Formand og næstformand for 
elevrådet, Signe Løvenbalk Hauritz (F), Iza Quanjer (F). Bibi Lejon (F), Astrid Kjeldal Nohr (F), 
Sanne Sejr Lindløv (F), Nadia Svane Kristensen (F), Anita Nielsen (M), Jakob Stadelund (M), 
Mette Ploug (L), Anne Gitte Petersen (L) 

Afbud: Bibi 

Mødeleder: Peter Flensted 

Referent: Anne Gitte Petersen 

Dagsorden: 
1. Velkomst og lidt aftensmad ved Peter  17:30-17:50 
 

 
2. Meddelelser fra: 

a) Formanden  
b) Elevrådet 
c) Ledelsen 
d) Andre 

alle 17:50-18.05 

 

Formanden 
A) Skolebestyrelsens foreningskasse 
Officielle medlemmer af foreningskassen er de samme som skolebestyrelsens forældre. Aflever 
kopi af pas og kørekort til Mette til brug af oprettelsen af foreningen. 
Foreningskassen består af dels af en bestyrelseskasse og dels af en kasse til hver klasse. 
Mette sørger for kontakt til juristerne, i forhold til medlemmer fra skolen. 
 
Ledelsen 
 

•  Møde med politisk udvalg 
Formand og næstformand fra elevrådet har været kaldt op til børne og fritidsudvalget, sammen 
med formænd og næstformænd fra de øvrige elevråd. 
Bl.a. om brobygning, og computere. Formålet var at høre børnenes perspektiv. 
Mette og Martin har efterfølgende været til møde om brobygningen. Principperne for brobygning 
fastholdes 

 

• Besøg fredag fra 13.30-14.00 af politisk udvalg “undervisnings og fritidsudvalget” på 
skolen. 
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Rundvisning – HDS og Spirelokale. Snak om mellemløsninger, Spirer, samarbejde med 
bestyrelse/forældre, elevråd, Lego Leage m.m.  
 

• Proces om skemaer 
Vi er ved at indsamle diverse ønsker fra medarbejdere i forhold til fagfordeling. 
Vi vil gerne have bestyrelsens godkendelse af at skemaet reduceres med 2 lektioner, som så 
lægges som to-voksen timer.  
Vi afventer om bustiderne ændres, ellers starter skolen 8.15. 
Det er besluttet kommunalt. at lektionerne skal være på 60 min. i det kommende skoleår. 
Skolebestyrelsen stiller sig undrende over at der kan træffes beslutning om dette uden at 
skolebestyrelserne har haft det til høring. Det godkendes med det forbehold, at det er en 
forsøgsordning, som evt. kan justeres/trækkes tilbage. 
 
 

• Arrangementer næste skoleår 

Oversigt over forslag til arrangementer næste år sendes ud inden næste bestyrelsesmøde. 

 

• Ukraine 
En medarbejder er udlånt i 8 uger til Ringsted kommunes modtageklasse for Ukrainske 
flygtningebørn. Der er i øjeblikket 11 børn i klassen. Der er desuden to ukrainske medarbejdere 
tilknyttet klassen.  
Timerne dækkes i mellemtiden primært af de øvrige lærere, og enkelte lektioner af en vikar. 
 

•  Brobygning bh – skole & 6. kl. Til Byskov 
Det er vigtigt for børnene at høre om særligt valgfag, som er et nyt fag. 
Brobygning skal fremover ikke ligge i samme uge, som naturfags Marathon. 
Vigtigt at lærernes input til elevsammensætning i 7. kl. er skriftligt. 
Der laves evaluering af forløbet i august mellem de to skolebestyrelser. Mette har tæt kontakt til 
skoleleder på Byskovskolen. 
 
Andre  
 Jess: Der har været for langt mellem bestyrelsesmøderne. Det er vigtigt at der prioriteres at 
møderne afholdes som planlagt i årshjulet. 
Signe: Forslag om at uddelegere/inddrage bestyrelsesmedlemmerne i opgaver/punkter som 
f.eks. dagsorden til møderne.  
Sanne: Det vil være rart at dagsordener kommer ud i god tid, så der er tid til at forberede sig.  
Astrid: Der er endnu ikke kommet referater på hjemmesiden. Det er vigtigt at det kommer i 
orden. 
 

 
3. Orientering om skolebestyrelsesvalget ved Mette 

og Peter 
18:05-18:20 
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Den ene nyvalgte suppleant har trukket sig, så vi er en fuld bestyrelse, men har ikke nogen 
suppleanter. 

 

 
4. Skolebestyrelsesformandens årsberetning ved Peter  18:30-18:50 
Peter kommer ud og filmer til årsberetningen - skal informeres om hvilke elever der ikke må 
filmes. 

Lægges på skoletube, Aula – ca. 10-12 min. Længde. 

 

 
Principper revideres/godkendes:  

a) BH princip for kost og forplejning  
b) BH princip for samarbejde mellem 

hjem og dagtilbud  
c) BH princip for forældrenes medvirken 

i dagtilbuddets hverdag  

 

ved Peter 

 

18:50-19:15 

d) BH princip for kost og forplejning – Astrid, Signe laver med et udkast. 
e) BH princip for samarbejde mellem hjem og dagtilbud – Astrid og Signe lavet et udkast. 
f) BH princip for forældrenes medvirken i dagtilbuddets hverdag – Astrid og Signe laver 

udkast. 

Udkastene koordineres med Anne Gitte 

Det er vigtigt, at det skrives som principper og ikke bliver retningslinjer. 

 

Punktet om Skolerejser rykkes til næste år. 

 

 
Punkter fra dialogmøde og processen 
fremover 

ved Mette 19:15-19:45 

Dialog 

Noterne fra mødet er renskrevet og loyalt skrevet ind i skemaet, der præsenteres på mødet. Der 
er mange guldkorn i materialet. 



 

________________________________________________________________________________ 
Gyrstinge Bygade 34, 4100 Ringsted – tlf. 57 62 72 60 – e-mail: kildeskolen@ringsted.dk 

 

Forslag om at nedsætte et udvalg der arbejder videre materialet, og at der arrangeres et nyt 
dialogmøde i efteråret, hvor der igen arbejdes videre med henblik at nå frem til noget som 
bringes ind i næste skoleår. 

Mette forslår, at der arbejdes med den varierede skoledag. 

Derudover et udvalg der arbejder med trafik – bus, parkering, fodovergang osv. 

 

Aftaler: 

 
7. Evt.  alle 19:45-20:00 
Budget: lige nu ser det ud til, at vi går ud med et overskud på ca. 68.000 kr. Da vi gik ind i året 
med et underskud er det et rimeligt udgangspunkt. 

Økonomi skal være et fast punkt på bestyrelsesmøderne.  

 

Punkt til næste møde: trafik og opsamling fra dialogmøde 
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Bilag 1: Skolebestyrelsens årshjul 
21/22    
Dato Tid Møde Årshjul 

1. september kl. 17.30-
19.30 Skolebestyrelsesmøde 

Valg af formand og Næstformand                                                   
Forretningsorden 
godkendes/revideres 
Økonomi, status 
Årshjul præsenteres 

 

28. september 
kl. 18.30-
21.30 

Skoleforum Skolepolitiske 
mål  

5. oktober kl. 17.30-
19.30 Skolebestyrelsesmøde 

Principper revideres/godkendes: 
SFO 
Status på VS 
Trivselsundersøgelse 
Punkter fra forældrerådsmøderne 

 

?. november kl. 17.30-
20.00 

Skolebestyrelsesmøde med 
Byskov (19.00-20.00) 

Principper revideres/godkendes: 
Undervisningsmidler, underretning 
af hjemmet 
Brobygning til overbygningsskole 
Trafik 

 
 

30. november kl. 17.30-
19.30 Skolebestyrelsesmøde 

Principper revideres/godkendes: 
Kommunikation med presse, 
arbejdsfordeling, undervisningens 
organisering 
SFO og børnehave 
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Dato Tid Møde Årshjul 

7. december 
kl. 18.30-
21.30 

Skoleforum Forældres 
tilvalg + engagement 
i folkeskolen  

10. januar kl. 17.30-
19.30 Skolebestyrelsesmøde 

Principper revideres/godkendes: 
indtægter, åben skole, brobygning med 
Byskovskolen, forældrerådskassen og 
skolebestyrelsens pengekasse 
Økonomi 2021 
Planlægning af næste møde 

 
 

3. februar 
kl. 17.30-
19.30 

Skolebestyrelsesmøde 
med lokale foreninger flyttet 

10. februar 
kl. 18.30-
21.30 

Skoleforum om 
elevtrivsel Aflyst 

10. februar kl. 17:30-
19:30 

Ordinær 
skolebestyrelsesmøde 

Principper revideres/godkendes: 
indtægter, åben skole, 
forældrerådskassen og 
skolebestyrelsens pengekasse 

10. marts kl. 17.30-
19.30 

Skolebestyrelsesmøde 
med forældreråd og 
det samlede personale 
om ”En Landsby i 
topklasse” 

 
 
 
 
 

7. april kl. 17.30-
19.30 

Skolebestyrelsesmøde 
med forældreråd 

Årsberetning (evt. skriftlig) 
Skolens virksomhed drøftes 
Budget 2022, status og godkendelse 
Principper revideres/godkendes: 
kommunikation mellem skole og hjem, 
sociale medier, Eliteidræt 

 

5. maj kl. 17.30-
20:00 Skolebestyrelsesmøde 

 
 
 
 

 
19. maj kl. 17.30-

19.30 
Skolebestyrelsesmøde 
med lokale foreninger Flyttet fra 10. februar til 19. maj 
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12. maj 
kl. 18.30-
21.30 

Skoleforum Kvalitet i 
SFO aflyst 

7. juni kl. 17.30-
19.30 Skolebestyrelsesmøde 

Principper revideres/godkendes: BH 
samarbejde mellem hjem og dagtilbud, 
BH forældres medvirken, BH kost og 
forplejning 
Timefordelingsplan 
Trafik 
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